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REDACTION:::;EL. 

Het belangrijkste onderwerp van dit clubblad is de 
jaarvergadering, waarvan U verslagen voogele gd krijgt 
van een bestuurslid en van enige vergadering bezoe
kers. 
De ï:iedstrijdcommissaris geeft U een klasseindeling 
van de wedstrijdatleten. 
Aandacht willen wij vragen voor de bijzonderheden over 
de zeslandenwedstrijd. 
Door de U bekende omstandi gheden komt het officiele 
nieuws van penningmeester J.v.Drunen dit keer te · ver
vallen. 
Copij v oor het volgende nummer ontvangen wij graag 
vóór 10 april. 

VAN DE VOORZITTER. 

De Jaarvergadering van onza vereniging is weer achter de rug. De bijeenkomst heeft 
weinig nieuws gebracht. Kon ook weinig nieuws brengen 9 gezien de nog steeds uiterst 
moeilijke situatie van de Haarlemse atletiek. Want we zullen voorlopig weer op de 
oude voet moeten doorgaan. Trainen vanaf begin mei op het terrein aan de Klever
laan, dat althans heel in de verte iets van een uiterst eenvoudige atletiekaccomo
datie weg heeft 9 maar voor die tijd zullen we zoveel mogelijk trainingsgelegenheid 
buiten onze goede stad moeten opzoeken. Het koste wat het kost. =~ het zal wel weer 
heel wat kosten. Maar daar schijnt niemand zich iets van aan te trekken. Gemeente
lijke instanties 9 noch in K.N.A.U.kringen . Wat de K.N.A.U aangaat moet me van het 
hart, dat het optreden van ons hoogste bestuursorgaan toch wel bijzonder slap is 
geweest in de kwestie van de goedkeuring van de accommodatie. IiJien had het eenvou
dig niet moeten accepteren 9 dat in een stad met meer dan 170.000 inwoners, waar 
reeds een goede honkbalaccommodatie is 9 er opnieuw een derge lijke accommodatie komt 
met het eenvoudig voorbijlopen van de atletiekbelangen, die nu al bijna veertig 
jaar op behartiging liggen te wachten. Men heeft alleen op verzoek van de Haarlem
se atletiekverenigingen een briefje aan de N.S.F. geschreven. Ik heb zo de idee 9 

dat de honkbalbond harder voor zijn belangen heeft gevochten. Het resultaat is er 
dan ook naar geweest. 
Goed 9 we weten dus in ieder geval 9 waar we de komende tijd aantoe zijn - ik ben be
paald pessimistisch over het afkomen van een goedkeuring voor een atletiekaccommo
datie in de komende twee jaar - en we zullen opnieuw met grote moeilijkheden voor 
de Haarlemse atletiek rekening moeten houden. Ondanks die moeilijkheden gaan we 
natuurlijk door. Keihard door. We behoren ondanks alles en dankzij het bezit van 
voortreffelijke leiders als Joop van Drunen, vVim Kaan, Jaap de Reus en nenk Viillems 
waarbij zich sinds kort ook Harry Joacim heeft geschaard ( een beste aanwinst) nog 
steeds tot de beste vier verenigingen van Nederland.Deze positie moet niet alleen 
gehandhaafd blijven, ze zal zelfs verbeterd moeten worden. Gezien de uitstekende 
opkomst op de training, ondanks de kou-periode 9 en de prachtige geest van de wed
strijdploeg9 kan ik wat die verbetering betreft gelukkig een optimistisch geluid 
laten horen. Zoals de zaken nu staan heeft de ploeg sinds het vorig jaar ongetwij
feld aan kracht gewonnen. Natuurlijk 9 ook de tegenslagen zijn alweer niet uitge-
bleven. Rein Knol is vrij ernstig geblesseerd van een ski-vakantie teruggekeerd en 
de eerste periode van het seizoen lijkt hij uitgeschakeld. Joop van Drunen maakte 
in de douchegelegenheid van het CIOS een dusdanige val 9 dat hij met een behoorlijke 
hersenschudding en waarschijnlijk een gekneusde schouder naar het Marine Hospitaal 
gebracht moe s t worden. 
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En dat betekende 9 dat Joop voor de training van de jeugdploeg voorlopig is uitge

schakeld evenals voor zijn wel zeer omvangrijke bestuur swerkzaamheden.Op het ogen

blik9 dat u: deze regels lees·t9 'is de grote man van ·onze vereniging hopelijk al zo

danig hersteld, dat hij het ziekenhuis heeft kunnen. verlaten , maar laten wij vooral 

oppass.en 9 dat Joop niet al te vlug voor de vérehi'ging; aan de slag gaat. Door een 

vijftienjarige . bestuurssameriwérking ben ik> in sta.'a:t ifi.jn werklust enigszins te be

oordelè'ri ·en · daardoor ben ik ervan övertuigd9 dat · hij, als het · ook maar even kan 9 
zijn ,;..,erk ~ voor' de club weer ·gaat opva:tten. En dat nu zou juist ·n.a een dergelijke 

val ·als Joop is overkomen, minder p;i:'ettige gevolgen kunnen hebben. Het lijkt erop,"· 

dat al het we'rk, dat hij notnia·al . voor de vereniging verricht{ en dat bleek nog ~eer 

te z'ijn, dan ik wist) zo goed mogelijk is opgevangen, waarbij vooral de Paulen
beker winnaar · van dit jaar 9 Dick Jordens, een hoofdr.ol speelt en bestuurslld Co 
Lagendijk tijdelijk de functie van penningmeester heeft overgenomen. · · 

Zo dadelijk gaan we dan het seizoen 19 63 in. U heeft het uit het voorgaande al kun

nen opmaken: ondanks een blessure van een topatleet en het tijdelijk uitvallen van 

een topbestuurslid, verwacht ik iets van het seizoen 1963. Alle moeilijkheden van 

de uitzonderlijk ~trerig~ winter ien spijt, is er getracht de training zo goed mo

gelijk doorgang te doen vindep en ik vind het beslist een compliment voor atleten 

en technische leiders ~ dat we ·in die opzet geslaagd zijn. Natuurlijk kon veel trai

ningsarbeid niet gedaan worden en er zai ·in de komende weken bi jzonder hard door de 

wedstrijdploeg gewerkt moeten worden ·om· de achterstand in te halen. De technische 

commissie heeft over de training, zoals zij die 9 gezien de omstandigheden, gedacht 

had, advies uitgebracht aan het bestuur en het bestuur heeft zich hiermede kunnen 
verenigen. ·Aan onze atleten is nu de taak de· engetwijfels zware training9 zoals ze 

deze in de komende weken Krijgen voorgeschotelëi9 te volbrengen. Dan moet het moge

lijk zijn onze club ook straks weer in de komende · zware wedstrijden bij de top van 

de Nederlandse atletiek te handhaven. ·· 
D.Hagtingius 

PERSONALIA. 

Joop van Drunen is een verkwikkende douche na de training verkeerd bekomen. Hij 

gleed onderuit en werd met een hersenschudding, een opkomend blauw oog en vermoede

lijk een gekneusde schouder naar het Marinehospitaal gebracht. Joop, we hopen je 
heel gau,w weer hersteld terug te zien. · · 

Ook Piet Kleijne, onze archivaris 9 zullen we voorlopig niet meer op onze trainingen 

zi·en. Piet heeft rugklachten en dientengevolge moet hij volstrekte rust · houden. 
Piet, spoedige beterschap! 

Rein Knol is voorlopig uit de roulatie. Op de valreep van ZlJn ski-vakantie ont

wr:i,chtt~ h~j ... f.~·~jn knie. Gelukkig is hij nu weer een de beterende hand. 

Joost is de naam van de . pasgeboren zoon van Dick Hoogland 9 onze oud-hordenloper .• 

Dick en Hella, hartelijk gefeliciteerd namens alle H.A.V.ers. 

Maar toch· wordt het lente. ·Een nieuw geluid werd gehoord bij de familie Ylernik 

van hun pasgeboren zoonj Hans. Een versterking voor het 11 Arie, Arie-legi6en 11 ? 

Is het nou verheugend of beschamend 9 dat het jonge bloed uit de jichtploeg komt? 

Pietje en Theo, van harte gefeliciteerd! 

BESTUURSMEDEDELING. 

Na de laatste algemene jaarvergadering geldt de vólgéride ·· contributieregeling, die 
1 april van kracht wordt. 

Senioren f 2.75 per maand 
A-junioren 11 2.25 11 11 

B-junioren 11 1. 75 " 11 

c en D-junior~n 11 1. 25 11 " 
1ifelpen " 1. 25 " " 

BESTUURSBESLUIT. 

Het bestuur heeft besloten i.v.m. de slechte atletiekaccommodatie in de Gemeente 

Haerlem 7 dit jaar geen wedstrijden te organiseren. 



JAARVERGADERING. 

Een redelijk bezochte jaarvergadering warmde zich al . dadelijk aan de inleiding 
van voorzitter Hagtingius. 
Als eerste punt noemde hij de sintelbaan : vorig jaar meende hi j ai de laatste . 
jaarvergadering in het sintelbaanloze tijdperk van Haarlem voorgezeten te hebben, maar nu voorspelde hij een prolongatie van de moeilijkheden in 1963. Bijzonder teleurstellend was voor de atletiek de voorrang, die de aanleg van een honkbalaccommodatie kreeg boven die van kleedgelegenheid bij de s intelbaan. Van gemeentewege werd dit hiermede verklaard, dat de honkbalaccommodatie deeluitmaakt van de entree van het Pim Muller-sportpark , dat uiteraard het eerst aangelegd zal .worden. De gemeente heeft evenwel de toeze gging gedaan, dat de Rijksgoedkeuring vo.or de 
atletiekaccommodatie nu voor Haarlem No. 1 is. Overigens is de s teun ; die .de in
gelichte K.N.A.U en de N.S.F. gaven voor de voltooiing van de ' sintelbaan 9 tame-lijk zwak gebleken. · · 
Aan het ontbreken van een sintelbaan is het ook te wijten, dat 1962 yóor de H.A.V. een organisatorisch zwak jaar is geweest. Met de aanwezi ge accommodatie aan de Kleverlaan . zou een wedstrijd slechts uitgélopen zijn op een machtig stuk anti
propa~anda. En dan te bedenken, dat Haarlem zich kandidaat heeft gesteld voor de organisatie van de Zeslandenwedstrijd. Desondanks heeft de vereniging zich bij 
de sterke Nederlandse verenig~ngen kunnen handhaven. In dit ve~band wees de voorzitter erop , dat bij het doorgang vinden van clubwedstri j den in cpmpetitiever
band, welk plan in de K. N.A.U. naar voren is gebracht , de H.A. V. zeker in de 
hoogste klasse zal uitkomen. Hoewel het bij de junioren door het leeftijdsverloop altijd veel moeilijker is een homogene ploeg samen te s tellen , · sprak de jeugd
leiding toch wel van een dieptepunt in 196 2, waarin bij' de \1 . G'. een benauwde 
5e plaats behaald werd. Het oog blijft ech ter gericht op de toekomst, met name de 
B- en C- junioren. 
Om de moeilijkheden van het verloop bij de overgang junior-senior te verhelpen, 
bestaan bij de K. N.A.U. plannen om de juniorenleeftijd te verlengen tot 20 jaar. Junioren mogen dan echter niet starten in seniorenwedstrijqen . En tegen deze 
laatite voorwaarde had de voorziit~~ no gal bezwaren.( .Zo ook :de vergadering red.) 
Agendapunt 2 bracht een wrang moment bi j het- voorlezen van de notulen van de vorige ( of eigenlijk de voorvorige) al gemene ledenvergader i ng . Op 12 februari van het vorig jaar werd de voltooiing ~an de s intelbaan nabij gedac ht en met het oog hierop een wedst rijdcommissie samengesteld. (Sic!) 
Vervolgens een aanmerking op het jaarvers lag van de secretaris, een mislukte aanslag op de penningmeester, maar wel veel waardering voor zijn werk (aldus de kascommissie). 

De behandeling van de ingekomen voorstellen heeft geen moeilijkheden opgeleverd. Het bestuur is namelijk niet reglementair verplicht een voorstel tot contributieverhoging aan de leden voor te leggen. Overigens werd het gebaar zeer op prijs 
gesteld. We moeten nu dus meer contributie betalen (zie nieuwe regeling elders). 
Wat betreft het bouwfonds voor een clubhuis: de enthousiastelingen overstemden de tegenstanders. Maar omdat geen van beide groepen eigenlijk een idee had van dat
gene, waarover ZiJ precies spraken, is ' maar een studiecommissie ingesteld. Zo 
werd ook het tweede voorstel aangenomen. 
Van de begroting voor 1963 viel de post trainers op. De atleten zagen in hoeveel er aan hen gespendeerd werd en zal worden . 
Wim Kaan had een correctie op het jaarver~lag van de wedstrijdsecretaris. Wist U dat Rein Knol het clubrecord discuswerpen dit jaar twee maal verbeterd heeft? 
Ere wie ere toekomtJ 

Een pijnlijk trioment voor een voorzitter , als hij zijn hamer midden onder de ver
gadering moet neerleggen. Hij herstelde zich echter wondervlug , want in verband 
met zijn 25-jarig lidmaatschap kreeg hij van Ab van de Bel een jubileum-insigne 
uitgereikt. Met omvangrijke bewoordingen werden hem als blijk van waardering 
( oei wat een saaie uitdrukking) ook enkele andere nog stoffeli j ker zaken voor 
hemzelf en zijn vrouw aangeboden. · 
En onmiddellijk nam hij de hamer weer ter hand en begon pre s tatie-bekers uit te 
reiken. Waar deze terechtkwamen en hoe daarna de verschillende commissies werden samengesteld ziet U in het hieronder vol gende overzicht. Dan ziet U .ook, dat Bas Fennis (49 jaar) een bijzonder prestatieschild kreeg uitgereikt voor zijn prestatie op de 20 èn 25 km (nieuwe clubrecords) en de marathon( Ned.kampioen
schap: 15e ) Da t is pas sport! 
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Kreigsmanbeker ( beste seniorenprestatie) : Rein Knol 
Ned. kamp. hoogspringen 
beste prestatie 1,86 m. I 
2 x clubrecord discuswerpen 

Juniorenprestatiebeker: A Schaper 800 m- 1.57,3 
S .van Musscherbeker (beste P. H.prestatie) : Jim Thuis . 
W.G. schild- niet - ~itgereikt 

Paulenbeker (verdienstelijkste senior) : D. Jordens 

400 m- 51,7 

Jan Hutbok~al(idem junior) : Pim ,van Beek 
Bijzonder prestatieschild: Bas Fennis clubrecords 20 en 25 km. en marathon 

Ned.kämpioenschap marathon: 15e 

A.Schaper 

SAMENSTELLING BESTUUR .EN COMMISSIES NA DE JAARVERGADERING VAN 25 FEBRU.AR:I~~t963. 

BESTUUR: 

Voorzitter: D. Hagtingius, Perse]..lsstraat : 31, TeL 52207 
Secretari~~ C.H. tagendijk,Narcissenlaan 40 Bennebroek Tel.02502 - 7501 
Penningmeester : J.v. Drunen, Noorwegenstraat :64, Tel. 20798 
Wedstrijdsecretaris: H." Busê, Godfried v . Bouillonstraat 69, Tel. 19624 
Commi~saris v. Materiaal: F.van Dongen, Schaterweg 26, · Te1.56083 
Comroil3®.ris : A.H.v.d.Bel,Bellamystraat 3 Tel. 1731'2 
Commiss-aris AoHoPr-esburg

7 
Thomsoni=äan·· 49·· Telo 4"3}61 -·· ·--·- · - · 

TECHNISCHE CO:M:vliSS IE SENIOREN: 

H. Busé, Godfried v. Bouillonstraat 69, Tel. 19624 
H. Joacim, Dr. C.A .. Gerkestrp.at 95 Zandvoort 
w. Kaan, Bosch en Vaartstraat 1 Tel. 17337 
W. Krijnen, Spaarndamscheweg 546, Haarlem 

REDACTIE COMMISSIE: 

A.H. v.d. Bel, Bellamystraat 3 (secretaris) tel. 17312 
A. Schaper , Heussenstraat 28, Tel. 62223 
Th. Wernik, . Meeuwenstraat 20, Tel. 52106 . 
H.J. Willems, Gasthuisstraat 13 B, Tel. 20479 

BALLOTAGE COMMISSIE: 

E.J. Bleyswijk, Parklaan 90, Tel. 21858 
H. Heykens, Dr. Schaepmanstraat 243 I 
Th. Wernik 9 Meeuwenstraat 20, Tel. 52106 

KASCOMMISSIE: 

E.J. Bleyswijk, Parklaan 90, Tel. 21858 
H. Heykens, Dr. Schaepmanstraat 243 
P. Kleijne, Narcissenlaan 12, Heemstede 

_ JGLEII/IENTS GOMMISS IE: 

D. Hagtingius, Persausstraat 31 9 Tel. 52207 
H. Heykens, Dr. Schaapmanstraat 243 
H.J. Willems, Gasthuisstraat 13 B Tel. 20479 

Zodra de Technische Commissie Junioren is samengesteld zal publikatie volgen. 
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DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING. 

De Jaarlijkse Al-gemene Vergadering 1963 is alweer in de notulen vastgelegd. Ze 
is ·· gehouden in de kantine van het sportterrein aan de Klever laan, zoafs boven de 
agenda vermeld stond. Het knusse zaaltje verdient o.i. een weidsere benaming -
het sportterrein • • • , nou ja, zand erover. Dit laatste kunnen wij gemakkelijk zeg.:.. 
gen, in de meest letterlijke betekenis van het woord, nu 1963 het gereedkomen van 
de sintelbaan belooft. Dit was één van de optimistische klanken? die ·deze verga
dering tot een welluidende bijeenkomst maakten. Eén dissonant was erg . de ·medede
ling · · 9 dat de kleedaccommodatie dit jaar niet ger,e~d zal koinen, daar voorrang 
is gegeven aan de honkbal. Doch als deze gelegenheid gereed zal zijn ( verwacht 
wordt einde zomer) , zullen we er toch gebruik van mogen maken. 
De meeste van de 15 agendapunten , die tussen opening en sluiting verme.ld stonden, . 
waren hamerstukken. En de slagvaardigheid van de voorzitter kennende behoeft het 
geen betoog, dat ook de andere onderwerpen geen langdurige discussie vergden. 
Hij repliceerde steeds afdoende en mocht dit een enkele keer niet direct mogelijk 
zijn, danwas er altijd nog het 11 onderling beraad 11

, waarin het bestuur zich dit 
keer bijzonder sterk toonde. 
Vlak voor zijn herverkiezing als voorz i tter werd ·Dick Hagtingius welverdiend in 
het zonnetje gezet. De 25 jaren, dat hi j lid is van onze vereniging , waren gerede 
aanleiding hem het jubileum-insigne toe te kennen. Het splinternieuwe bestuurslid 
Ab ván de · Bel (wat een prima debuut!) mocht hem dit. ereteken op de revers spelden 
en · er een geschenk voor zijn vrouw aan toevoegen. 
Geruime tijd werd er stilgestaan bij het voorstel tot verhoging van de contribu
tie, dat na aanvankelijke bezwà:ren werd aanvaard en het voorstel · tot instelling 
van een bouwfonds voor het stièhten· van een clubhuis. Een commissie werd benoemd 
die zal nagaan of zo'n eigen home te realiseren is. 
De prestatiebeker s 1962 kregen, met ui t zondering van het W.G.schild9 hun bestem
ming.; Aan de goede zorgen van Arie Sèhaper9 Pim van Beek , Jim Thuis, Rein Knol en 
Dick Jordens werden .de respectievelijke bekers en bokalen voor een jaar to·ever
trouwd~ Bas Fennis kreeg tot zijn verrass ing voor zijn enorme prestaties op de 
lange en super-lange afstanden e·en extra prestatie-schild. Een innemend gebaar 
jegens een onverslijtbare veteraan (?) 9 wiens sportieve pres t aties menig jongere 
tot voorbeeld zijn. 
Terzijde g wat ons betreft had aan de collectie onderscheidingen best een witme
talen voetbal (op ware grootte) op ebbehouten voetstuk toegevoegd kunnen zijn . 
Wij hadden hem dan voor eeuwig willen t oekennen aan Arie Kortekaas. Want wie heeft 
ons in de barre sneeuwweken met de onbegaanbare CIOS-paden het engecultiveerde 
voetballen mogelijk gemaakt door zijn handbal beschikbaar te stellen? 0 zo! 
Een ander opmerkenswaardig feit · nog g de hoed van Dick Jordens bleek veel en veel 
meèr waard te zijn dan éen daalder . Nada t .dit hoofddeksel langs de leden had ge
circuleerd, kwam er een bedrag van f 45.23 uitrollen entovendien al stoffelijke 
toezeggingen verband houdende met ons clubhuis. Voorbarig? Ach waarom;als de 
bouwcommissie eerdaags goed 11uit de blokken 11 weet te komen 9 kan zij de baan effe
nen voor een estafetterace 9 die met succes bekroond wordt . En als dan in 1964 de 
sintelbaan · er in complete staat i s 9 we l 9 dan kunnen we met een bli jmoedig .. hart de 
toekomst van de atletiek in Haarlem en oms treken tegemoet treden. 

Theo Bias. 
JAARVERGADERING (wat in de vergetelheid raakt) 

Nog steeds geen sintelbaan. Eerder heel de H.A~V. in zak en as , zakken vol en 
bergen as, maar geen materiaal voor een sintelbaan. 
Het clubhuisg aangeboden zijn ; een lessenaar , onderhoud voor de vloeren, enkele 
stoelen en f 45.23. Van harte 9 hartelijk en heel hartelijk bedankt. En nu op naar 
de f 46.-
0ver de contributieverhoging g 
Joop Prinsen voorziet bezwaarlijke gevolgen 9 vooral bij de junioren, van de voor
gestelde contributieverhoging. Welk een te prijzen vooruitziende blik! Ab van de 
Bel merkte echter op, dat de junioren vaak meer 'geld bij zich hebben 9 dan menig 
senior ( In de juniorenhoek g 11wij beheren het misschien beter 11

) Vindt bezwaren 
van Prinsen vergezocht(Het meeste 9 dat men romt 9 is wat van verre komt. sp.reek
woord.) Junioren knikken meelevend met zoveel zorgen en zwijgen. (Bij een ·rede
lijk voorstel sterome men zwijgend in.(uit de handleiding voor vergaderingbezoe
kers). 
Jeltjo Doornbosch blijft optimistisch : gehoord als getuige-deskundige voorziet 
hij geen blijvende gevolgen van een goede harmonie tussen de trainers Kaan ·en 
Joacim. 
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Ar ie Kortekaas dacht de penningmeester een doods.t .e.ek toe-· te. kunnen br-engen ... -· ---- --··· 
(Visioenen van een televisie op de lommerd) Maar het geld, dat er niet was, was 
er niet. Ofwel, geen kastekort. (Jammer, geen bloed, geen lommerd). . _ . 
Melodramatisch: . Hebt U -het gehoord? Heimelijk gefluister d. En brutaal hardqp~ · 
Of geschreefdó. Oude mannen veTleggen zuchtend de kabels op hun schouder~s: ·Inker
vingen van jarenlange arbeid. De touwtjes · maar aan elkaar knopen en ·st:t·ak hodcién; 
knopen en strak houden, struikelen:, gèzicht verliezen, opstaan zondèr ··geziëht 9 · 

weer knopen -en strak houden, strakker9 strakst, krak, opstaan straks. Zi:j z:ien 
de wereld r<D.oddoorwaasd en' dorsten •'fluisterend en s chreeuwend naar bloed, mals 
jong mager bloed. WAAR IS HET JONGE BLOED? 

N.B. Wanneer draait Jeltjo weer e.en eend zijn nek om? Mmplr · 

DE ZESLANDENWEDSTRIJD. 

De zeslandenweds:trijd9 die 13 en 14 juli iri Erfelfede georganiseerd Wordt, ):s-· het 
belangrijkEJte Europese atletiekevenemertt van dit -jaar en .het grootste sportge~ 
beuren in Nederland sinds de Olympische Sp·elèn vàn 1928 in ·Amsterdam. Eem unieke 
gelegenheid voor de Nederlandse sportminnaars om tegelijk de sportprest-aties van 
de beste atleten uit België 9 Frankrijk, ' Duitsland, Italië 7 Zvri tserland en natuur
lijk NedE)rland te bewonderen. Een belan·grijk deel van de Europese top zal d.áar 
present zijn. 
Met het oog op de te verwachten enorme binnen- en buitenlandse beiangstelling 
heeft het bestuur het lumineuze idee ten uitvoer gebracht om 40 plaatsen voor . de 
H.A.V.-ers te reserveren. En uit een aan: de leden toegezond.en rondschrijven is 
duidelijk geworden , dat, mits er tijdig opgave gedaan wordt, wij beslag kunnen 
leggen op een volledig pension. Nu heeft de penningmeester hiervoor wel al een 
gepeperde rekening ontvangen, die ui teraard op tijd moet worden betaald, maar er 
hebben zic.h tot nu toe pas acht belangstellenden gemeld. Blijft het bij die 8 
man, dan wordt dat een flinke strop voor de clubkas en een prestige-verlies van 
de H.A. V. Degenen , die zich niet op zaterdag kunnen vrijm'aken·, kunnen kaarten be
stellen voor alleen de zondag. -De anderen krijgen op zaterdag o.a. de marathon 
te zien. Wij hebben de beste plaatsen van het stadion, viakbij de finish. 
's Avonds heeft iedere kaartbezitter (mits K.N.A.U-l id) toegang tot een daverend 
"atletenbal''· 
Ik wil daarom voorstellen, dat iedereen, die nog mee wil, het~ij zaterdag en 
zondag, hetzij alleen zondag, ·mij nadat hij dit gelezen hee ~ t, even o~belt. De 
penningmeester tekent hierbij aan, dat de kosten -:roor het Neekend, inciusief 
reiskosten,f 30.- bedragen. De kaart voor zondag kost f 6.-, maa~ reiskosten dan 
voor eigen rekening (trein + f .t2.-) · 
Laten we Joop van Drunen, dië dit alles georganiseerd heeft , nie ~ teleurstellen. 
Bel me even! Mijn telefoonnummer is 56083. Het wordt di e dag prachtig weer en als 
we allemaal gaan, kan het "har •••••• ke" gezellig worden;. Ik 'zeg maar zo, hoe · 
meer zielen 9 hoe meer vreugd. · 

F. van Dongen 

CONTRIBUTIE - ARTIEST. 

"Kijk e~ns Maikeltje, je doet zoiets uit clubliefde en het zou toch wel een tik
keltje overdreven zijn, indien je daarvoor een beloning wilà.e hebben. Nee •••• ~ 
mijn standpunt is; wat je voor je vereniging met liefde doet, doe je gratis ..en:· 
meestal met graagte. Sommige z.g. clubleden vergeten echter wel eens, dat Wij de 
contributie voor ons plezier ophalen en' er iets rhee verdienen. Want soms kan ik 
mij niet voorstellen hoe enkele e-lementen reageren op het begrip 11 betalen voor 
de club 9 waar je lid van bent" o ' 

"Dag mevrouw, ik kom voor ' de contributie van de H.A.V." 
"Oh meneer, dat treft U niet, want hij is net de deur uit.Kunt U misschien morgen
avond even terugkomen?" 
" Ja mevrouw, dat zal wel gaan; regelt U het dan even met hem?" 
"Natuurlijk meneer ••• dag meneer." 
Deze grappenmaker had over 1962 nog vier maanden contributie achterstand, dus 
ging ik de volgende avond ondanks kou en narigheid toch maar weer op pad. 
"Dag mevrouw·, ik zou volgens afspraak vanavond even terugkomen vo or de contributie 
van de atletiekvereniging". 
"Oh ja, dat is aardig van U meneer •••• wilt U even wachten?" 
Na ongeveer vijf minuten in de gang t 'e hebben staan trappelen van de kou, kon de 
volgende scène weer ingezet worden. 
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"Dat heeft wel even geduurd, hé meneer, maar ik kan het geld, dat hij heeft klaar
gelegd nergens vinden 11

• 

"Zou het erg bezwaarlijk zijn, me'irrouw9 als U dat geld even voorschiet, dan krijgt 
U het toch wel terug, als het weer gevonden is". 
"Wat zegt U meneer?" 
Het bleek, dat mevrouw sinds kort aan een onverklaarbare doofheid leed, die vol
gens de doktel' veroor zaakt werd door de voortdurende koude en een overblijfsel 
was van e.en lekke:- griepje. 
"Ik zei, kunt U het niet ev8n voorschiet8n 1 als dat geld gevonden wordt, hebt U 
het toch zo weer terug!" 
"Ach ja, laat ik dat maar doen •••• eer st nog even zoeken. U vindt het toch niet 
erg om nog even te wachten ! 11 

11Welnee mevrouw, zoekt U maar op Uw gemak hoor, allicht vindt U iets". 
Binnen klonk een voortdurend fluis teren , waarbij · ook de aanwezige mannelijke ge
zinsleden in beweging kwamen . . 
"Ik heb weer ge zoc ht •••. maar ik :kan het niet vinden •••• ik vind zoiets nu zo sneu 
voor U •••• komt U nu morgenavond even t erug, dan. zal ik ervoor zorgen, dat het 
klaarligt. Ik zal het niet vergeten hoor •• ~.dag meneer ••• wel koud buiten hè ••••• 
U treft het niet •••• dag mene ••• 11 

Daar ik bij tijd en wijle ook nog wel eens iets anders te doen heb, dan contribu
tie ophalen , was ik zo vrij die verzochte avond niet te gaan , doch twee avonden 
later. 
11 Zo mevrouw él.c:.ar ben ik dan weer volgens afspraak''• 
11 Nou zeg, U bent ook een mooi e ••• U zou eergisterenavond t och komen. U komt 
zeker alleen, wanneer het U schikt ! 11 

Als je dan bi j dat adre s voor hetzelfde doel zo ongeveer negen keer voor niets 
geweest bent, moet je toch wel even een prop met bittere gedachten wegslikken. 
Je tracht dus ~eer te blijven. en j e biedt je excuses aan. 
11 Hebt U van hoï.1crerd gulden tef·ug?'' 
11 Dat spijt mij ten zeerste mevrouw, zoveel wisselgeld heb ik niet bij me. Hebt 
U het misschien kleine!', dan ga.at het wel ". 
Na weer vijf minuten in séance gelegen te hebben in de huiskamer , komt ze met 
mpgestoken zeilen terug. 
11Kijk eens rr:enecr , dat geloop aan ète deur moet nu maar eens en voor al tijd afgelo
pen zijn. U . de~:t misschien, dat wij niet willen betalen, want U bent erg wan
trouwig om daar zo 1 n beetje el~re -ayond aan de deur om Uw geld te komen leuren. 
Wij gireren weH '' 
"Zal ik U het r:·,unmer van onze pe:1ni .ng;nees ter even geven? 11 

"Nee, laat U maar, dat zoeken we zelf wel uit-. Daag meneer " 
Bij navrage bleek onze :9enningrr.eester na. een maand geen gi.rostorting van dit 
"lid" ontvangen te hebben. Dus ging ik er maar weer eens op af. 
"Dag mevrouw •••••• ~::: r.. z . enz.'' 
"Gut meneer 9 U had. ons toch gevraagd, of wij het per giro wi lden betalen •••• " 
"Dat was een m::t..and. geleden mevrouw en tot nu toe is er niets binnengekomen". 
11Mooie bewegi nG is dat bij die giro! Is er weer eens een keer tje iets niet aan
gekomen !" 
11 Geeft U mij d:::;c stortingsstrookje maar 1 dan maak ik het met de penningmeester 
wel verder in orde". 
"Ja, dat strook je, daar vraagt U mij wat •••• waar zal hi j dat nu weer gelaten heb
ben •••••• ach meneer, komt U morgenavond even langs, dan zal ik hem vragen dat 
strookje even op ·~e zoeken. 11 

"Weet U zeker, è.at hij dat geld gestort heeft?" 
"Meneer U moe t niet beledigend worden; U staat mij hier gewoon voor leugenaar uit 
te maken!" 
"Nee, nee, me1rrouvr, verre van dat , maar een vergissing is menselijk." 
"Ach nee, mene S>r 9 ik zeg het misschien we l een beetje te cru ~ maar zo bedoel ik 
het niet hoor! Ik moet U eerlijk ze ggen, dat hij altijd met het grootste plezier 
naar Uw vereniging gaat. Ik vind het heerlijk voor hem 9 dat hi j het zo fijn vindt". 

Als het nu een normaal geval betreft, vind ik het ook heerlijk? als een atleet 
in staat is zijn vreugde in het sportdoen in zi jn omgeving uit te dragen. Maar 
van zulke parasieten kan ik het gewoon niet hebben. Na nog wat in de ruimte ge
babbeld te hebben met mevrouw, kwamen wij t ot de slotsom? dat het maar beter was 
hem persoonl j.jk op de training eens aan te schieten. 
Die "hij 11 schijnt het dan de gewoonste zaak van de wereld te vinden, dat daar 
zo'n idioot clubli d is, die er volgens zijn denken lol in moet hebben te trach
ten iets te innen, wat met de vereniging in verband 'staat. 



Dat dat "iets" over 1962 gaat 9 vindt hij zeer leutig en beschouwt hij als "ouwe 
.. . · . ko.eien uit . de sloot : halen·". · 

"Natuurlijk komt dat dik in orde. Kom morgenavond even langs 9 dan zal ik het. 
:klaarl.eggen. " · ·. 
~n als _je nu dacht Maikeltje 9 dat zoiets een zeldzaamheid i s 9 dan heb je het 
glad mis. Ik vertelde je nu één geval 9 maar er kunnen meerdere aan toegevoegd 

.. wor·deri; niet ·. alleen voor niij 9 maar ook van de andere contributie-ophalers. He.el 
gelukk:iig ·.V.ormt ·deze uitwas maar · een klein percentage van onze veren~g~ng, maar 
moeilijke gevallen lopen er tot ons verdriet tussendoor. Wat mij betreft zetten 
z:e ·die· knapen arui t. 

Ook zoiets van 
Maikeltje 

· ARM NEDERLAND! 

"Dat kunnen wij niet betalen", is een. veel gehoorde kreet 9 als men pleit voor 
ruime.re .. subsidies voor Sport en Lichainelij'ke opvoeding. Maar wanneer w~J daar 
tegenover stellen; "Waarom kan he't · in het buite~land allemaal wel?" 9 dan krijgt. 
men . geen antwoord. · · · · · o · 

Laten wij Rusland, dat jaarlijks twee driekwart J:llilJard voor de sport en licha
.. melijke opvoeding uitgeeft, bui ten beschouwing, dan blijven nog landen als 
Frankrijk e~ West-Duitsland over. \Vát ·daar kan, moet toch ook op kleinere schaal 
mogelijk zijn in ons land. 

Geen ·verl!ouding. 

In 1962 ontving de jeugdbeweging 3.300.000 gulden, de gezamenlijk sportorg~isa
ties .slechts 825.000 -gulden; ·wat neerkomt op een Rijkssubsidie van 5 gulden per 
hoofd voor de jeugdbeweging ën si echts 55 cent per hoofd voor de sportbeweging. 
Dit bedrag staat in geen verhóucifng tot de bedragen, die andere landen ter be-. 
schikking stellen. Ter illustratie laten wij er hier enkele volgen. 
F~ankrijk: Kosten voor een tijdsbestek van vijf jaar, tien miljard gulden, gefi
:-:cnc i erd door de regering. In Duitsland is men onder leiding van de V/estdui tse 
sportbond begonnèn aan de uitvoering van het zgn. "Gouden Plan" .Kost.en: 1.7 
miljard over e en tijdsbestek van vijftien jaar. Italië een voetbalpool, die 

.. ruim dertig· miljoem in het ·laatje b;r.'Eingt; de regering zorgt niettemin voor . de 
t otstandkoming van de sportaccörnmodat-les. Zweden heeft een regeringsfonds voor 
sport en tevens een toto 9 die · 78 mîljoen per jaar opbrengt. In Tsjechoslowakij~~ 
wGrd alleen al in 1961 voor 85 miljoen aan sportaccommodaties gebouwd. 
E~1:~eland bracht in het afgelopen j'aar 63 ·miljoen ter tafel. 
'..AiTeen in Nederland, al is er de laatste · Jaren een veranderde houding waar te 
n 3men 9 is. van een effectieve aanpak helaas nog geen sprake • . 
Viij hebben hier in ons land een tek ort v·an ongeveer 3000 gymnastiekzalen, 1600 
velden 9 124 zwembaden en 115 sporthallen. In een tijdsbest ek v an twee jaar kwam ·· 
ongeveer 4i % meer sportaccommodaties tot stand9 maar dit . betekende geen verbe
tering9 .aangezien de stijging van het aantal sportbeoefenaren eenzelfde beeld 
vertoonde. · . 
Er zal hier toch werkelijk iets moeten gebeuren, want de achterstand ten opzicht8 
van het buitenland · wordt steeds groter. En 'geven wij niet veel voor de· achterge
bleven gebieden? Maar men beseft hier blijkbaar niet, dat men op het gebied van 
è.e lichamelijk ·opvoedin'g en de . spór't ten opzichte van het buitenland, ook. tot de . 
achtergebleven gebieden gaat behoren. 

(Gegevens ontleend aan artikel in het Algemeen Dagblad). 




